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DE TIED VLUG…
De kerstboom is nog maar net van z’n versierselen ontdaan, de kerststallen
ingepakt en opgeruimd, of carnaval is alweer in zicht, nu alle hoogheden van
de gemeente Tubbergen bekend zijn. De tied vlug…! Niet alleen in ons
persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons
voorbij. Dagelijks flitsen ons de headlines om de oren.
Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit onze blik vóóruit te richten en
met hoop en vertrouwen open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden,
die zich aandienen én die God ons biedt: want Hij gelooft in de mensen, altijd
weer. Hij durft altijd weer opnieuw te beginnen en ons uit te dagen om
instrument te zijn in Zijn handen.
Van alles wat er staat te gebeuren in 2019 – op publiekelijk en persoonlijk
niveau – mag het ook zijn plaats hebben in onze parochie met haar negen
geloofsgemeenschappen. De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet
op bij de kerkdeur.
Om die weg open te blijven houden, is het van belang dat we nu en ook in de
toekomst kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw
betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende
manieren, maar juist in deze maand zou ik graag uw aandacht willen vragen
voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans en deze van harte bij u aan willen
bevelen.
Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren
in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét
mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier die bovenstaande Blijde
Boodschap van Hem - die nooit de hoop verliest, die blijft geloven in mensen
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en die altijd weer opnieuw durft te beginnen - handen voeten kunnen geven
in onze Pancratius parochie.
Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die op welke
wijze dan ook zich inzetten voor de Actie Kerkbalans!
Pastoor Casper Pikkemaat
LITURGISCHE VIERINGEN:
Tweede zondag door het jaar
Zo. 20 januari
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Zo. 20 januari
13.30 uur Doopviering
Vr. 25 januari

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Derde zondag door het jaar
Zo. 27 januari
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Zo. 27 januari
13.41 uur Carnavalsviering
Voorganger pastoor Pikkemaat
Vr. 01 februari

09.00 uur

Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vierde zondag door het jaar
Zo. 03 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren!
Vr. 08 februari

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vijfde zondag door het jaar
Zo. 10 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
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Vr. 15 februari

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op:
www.hpancratius.nl
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 19 - 20 JANUARI 2019:
Henny Boerrigter; Sien Booijink-Frons; Hendrik Bekhuis; Bennie Droste.
INTENTIES WEEKEND 19 - 20 JANUARI 2019:
Zondag 20 januari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Borggreve-Veldhuis; ouders WennegerLummen en Gerard Wenneger; Riek Oude Steenhof-Geerdink; Annie BekhuisMaathuis; Riky Geuke-Geerdink; Maria ter Beke-Derksen; Bernard Hesselink;
oma van Lieshout; Gerhard Kroeze; Thea de Wit-Gielen; Marie AsbreukRolefes; Truus Droste-Kampkuiper.
Vrijdag 25 januari 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 26 - 27 JANUARI 2019
Jan Hölscher; Santje Geuke-Dierink; Jan Eppink; Hennie Lenferink.
INTENTIES WEEKEND 26 - 27 JANUARI 2019:
Zondag 27 januari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan Lenferink;
overleden familie Kempers; Hendrika Kroezen-Kuipers; Gerard Kuiphuis; Annie
Bekhuis-Maathuis; Theo en Marietje Groothuis-Nieuwmeijer; ouders LucasRoelink; Riky Geuke-Geerdink; Thea de Wit-Gielen; Jan Eppink en Hein en
Aleida de Wolf; Hennie Lenferink; Henk Velthuis.
Vrijdag 1 februari 2019:
pastoor van Bentum; Gerard Verdegaal en zijn zoon; voor roepingen tot het
priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.
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WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
01 januari 2019
Henk Nieuwmeijer
02 januari 2019
Suze Scholte op Reimer-Hesselink
10 januari 2019
Bertus Bramer
10 januari 2019
Sien Oude Avenhuis-Evers
11 januari 2019
Sanny Lesscher-Groothuis
12 januari 2019
André van der Wal
15 januari 2019
Henk Stokkelaar

Geesteren
Vasse
Vriezenveen
Albergen
Mariaparochie
Tubbergen
Fleringen

65 jaar
84 jaar
83 jaar
90 jaar
77 jaar
74 jaar
83 jaar

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en
jaargedachtenis € 10,00. Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven
binnen de H. Pancratius parochie.

ACTIE KERBALANS 2019 GEEF VOOR/OM UW KERK!
Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van
start gaan binnen de kerken van Nederland, zo ook
binnen onze H. Pancratius parochie en onze negen
geloofsgemeenschappen.
Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de
klokken van al onze negen kerken geluid worden.
In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Nadien is er gezamenlijke koffie.
Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.
Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan
om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven
garanderen en onze kerken open te houden.
Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de
gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt
behoorlijke kosten met zich mee.
Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?
Laat uw hart spreken en geef!
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
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JE GELOOF BELEVEN EN DOORGEVEN…….
In deze maand start de communievoorbereiding in de meeste
geloofsgemeenschappen van onze parochie. Kinderen zullen zich met hun
ouders gaan voorbereiden op het feest van de Eerste Heilige Communie.
Dat gebeurt door een informatieavond, ouder-kind avonden, een
ontdekkingstocht door de kerk waarbij een puzzel gemaakt wordt, vaak ook
een bezoek aan de bakker en lessen aan de hand van het communieproject.
Het is een mooie tijd, waarbij ouders en kinderen meer kennismaken met ons
christelijk geloof.
Communie betekent “gemeenschap”. In de communie mogen we Jezus
ontmoeten en worden we één met de hele kerkgemeenschap. Het woord
“vriendschap” zegt de kinderen waarschijnlijk meer: Je mag Jezus ontmoeten
als Vriend voor het Leven en de andere mensen van de kerk als vrienden in het
geloof.
In de voorbereiding spelen vier elementen een belangrijke rol: bijbel verhalen,
de betekenis van de communie , samen bidden en het samen delen.
In de bijbel verhalen leren de kinderen Jezus kennen en ontdekken ze dat het
bij hem gaat om een wereld waarin vriendschap, zorg en aandacht voor elkaar
de hoofdrol spelen. In de uitleg van communie komt naar voren dat Jezus ons
nabij wil zijn en kracht wil geven. In het gebed leren ze stil te staan bij wat hen
bezighoudt. En tenslotte mogen de kinderen ervaren dat we ook uitgenodigd
worden om te delen met hen die het minder hebben, zodat die wereld van God
dichterbij komt.
In een korte tijd komen zo de hoofdzaken van ons geloof aan de orde. Maar
alleen als er thuis ook aandacht voor is, zal de voorbereiding op de eerste
communie beklijven. Geloofsopvoeding/ levensbeschouwelijke opvoeding
begint thuis en gaat thuis verder. Daar worden de bouwstenen aangereikt voor
een gelovig leven. Hierbij gaat het niet alleen om naar de kerk gaan. Maar om
tijd en ruimte te maken voor onszelf, elkaar, God, (bijbel)verhalen en de
wonderen in ons leven. Dat dit niet voor de communicanten en hun ouders,
maar ook voor ons allemaal een uitdaging mag zijn.
Hartelijke groeten,
Pastor Christianne Saris
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MISDIENAARSUITJE
Op vrijdag 12 november jl. zijn onze misdienaars/misdienettes, pastoor
Pikkemaat en het team voor de misdienaars op pad geweest voor het jaarlijks
uitje. Rond 19.00 uur vertrokken we met auto's vanaf het kerkplein naar
Kartplaza in Nijverdal. Na enkele consumpties werden we verdeeld in 2
groepen, te weten rood en groen om te gaan lasergamen. Daarbij krijg je een
soort van cape in de juiste kleur omgehangen (best zwaar hoor) waar
raakvlakken op zitten aan voor en achterzijde. Ieder krijgt een lasergun en
moet proberen in een wirwar van gangen, trappen schuilplaatsen de
tegenstander te raken op de raakvlakken. Als je geraakt wordt is je lasergun
enkele seconden uitgeschakeld. Via een computersysteem wordt bijgehouden
hoe vaak je geraakt bent en door wie en hoe vaak en wie je zelf geraakt hebt.
Dit speelden we 2 keer 15 minuten en was ontzettend leuk om te doen.
Na het lasergamen en een consumptie hebben we nog heerlijk een uur
gebowld. Ter afsluiting was er patat met frikandel of kroket en consumptie.
Kortom een super leuke avond.
Hartelijk dank voor uw gift tijdens de deurcollecte in het paasweekend.
Hierdoor was deze avond mogelijk. En natuurlijk een woord van dank aan al
onze misdienaars en misdienettes voor hun inzet afgelopen jaar!
WEEK VAN GEBED 2019 ZET HET RECHT VOOR OGEN
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 t/m 27
januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De
kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als
basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. “Deze thematiek sluit
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid,”. De Raad van Kerken en
Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op
initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Door samen te bidden blijken zij
onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in
de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar
schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
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SAMEN OP WEG NAAR DE PASSIE 2019 IN ALBERGEN
Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000” willen u vast informeren over
het volgende evenement van onze parochie: “ de Passie” op Goede Vrijdag 19
april aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat
gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen
gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden
naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo,
Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze
parochie. Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de
mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is
19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden! Iedereen
is hierbij van harte uitgenodigd.
Mede namens de werkgroep:
Ans Groot Kormelink, Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,
Pastor Christianne Saris

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK
SEPTEMBER 2019
Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi
en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal
het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door
Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en
Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal
uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere
indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.
Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid
door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een
ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.
De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,-- per persoon, op basis
van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.
Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u al meer informatie neem dan
contact op met:
- diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel. 06-57645245,
e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of
- Arie Vreeswijk, tel. 06-50251252,
e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.
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GESPREKSGROEP GROND VAN LEVEN
Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook
voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe
te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de
gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u!
We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze
jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden
we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen
we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf
vorm aan geven.
In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er
voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen.
De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie
bijeenkomsten. In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die
iedereen het beste past. Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep
overdag, dan is dat ook mogelijk.
U bent van harte welkom!
Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl
We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks
meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven.
Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen
ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij
vragen als:
Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu
zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven?
We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De
avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de
deelnemers gepland .
Het programma ziet er dan als volgt uit:
Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan
de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat
zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?
Avond 2: Hoe ziet je huidige grond van leven eruit? Welke waarden vindt jij
in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?
Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou?
Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven
met elkaar?
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(soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een
vierde avond erbij te plannen)
Aantal deelnemers:
Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7 mensen per keer
meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal
te kunnen doen.
In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze
gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden.
Ook u bent van harte welkom!
Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020
In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar
Lourdes. Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes?
Natuurlijk kan dat.
De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al
acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt
in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend
worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee
te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die
al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. De viering begint om 19:00 uur
in de kerk van Vriezenveen oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het
koor Clavis.
Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor
jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te
vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden
gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en
informatieavond!
Voor informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert
Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl
Namens de werkgroep
Laura Thöni

9

WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06 – 20 43 01 55
BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME
Indien u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen
van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders,
dan kunt u of een huisgenoot / familielid dit doorgeven aan de weekwacht.
WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl
KERK TV
Heeft u interesse voor KerkTV neem dan contact opnemen met het Centraal
Parochiesecretariaat via telnr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl
Voor informatie over de technische mogelijkheden tel. 06-53230467
ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Secretariaat:
Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 62 12 38
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
van 09.00 uur tot 11.30 uur
Pastorie:

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam:

B. Bekhuis, Tel. 0546 – 62 12 75 of 06 – 38 29 09 79
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
NL84 RABO 015.14.04.194 t.n.v. Locatieraad Tubbergen
NL68 RABO 015.14.28.344 t.n.v. Kerkbalans Tubbergen
INFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad)
mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar
toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws.
We sturen het u graag per mail!
Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven.
Wijzigt uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!
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CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
COLOFON PASTORES
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl
BEHEERCOMMISSIE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:
J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546 – 62 23 38, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl
Th. Masselink, secretaris
tel. 0546 – 62 29 53, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com
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PASTORAATSGROEP:
Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546 – 62 49 06, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com
Mevr. M. Siegerink-Velnaar, werkveld liturgie,
tel. 0546 – 62 25 91, e-mail: mariettesiegerink@hotmail.com
Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 10, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl
Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 74, e-mail: brigitteolthof@cs.com
Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546 – 62 19 68, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT
Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 02 februari 2019
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 02 februari tot 15 februari 2019 op
te geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
tot uiterlijk 31 januari om 11.30 uur
Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl , in brievenbus op
huisnummer 70, of inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70,
Tubbergen Tel.: 0546-621238.
Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheercommissie. Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.
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